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ATA DE REUNIAO DA DIRETORJA 

REALIZADA EM 21 DE MAR<;O DE 2018 

1. DATA, HORAE LOCAL: Realizada em 21 de manro de 2018, as 10:00 horas, Avenida Santo Amaro. 

no 48, 1 o andar. con junto 12, Itaim Bibi, Sao Paulo, SP, CEP 04.506-000, sede da APICE 

SECURITIZADORA S.A. ("Companhia"). 

2. CONVOCA(AO E QUORUM: Dispensada pe\os presentes a realizayiio de convocayllo considerando a 

prcsenya da totalidade dos diretores eleitos da Companhia. 

3. MESA: Presidcnte: Sr. Fernando Cesar Brasileiro e Secretitrio: Sr. Rodrigo Henrique Botani. 

4. PARTICIP ANTES: Diretor: Sr. Arley CustOdio Fonseca 

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sabre a (i) rerratificayiio da Ata de Reuniao da Diretoria, realizada em 8 de 

maryo de 2018, as 1 0:00 horas ("Reuniao da Diretoria 08.03.2018"), protocolada na Junta Comercial do 

Estado de sao Paulo- JUCESP sob o no 0.255.410/18-9 e registrada em sessao de 26 de maryo de 2018. sob o 

no 143.505/18-0, que, dentre outros, deliberou e aprovou a emissiio de certificados de recebiveis do 

agroneg6cio da ga Seric da Ia emissiio da Companhia ("CRA" e "Emissiio", respectivamente), as quais serao 

objeto de distribuiyiio pUblica. sob regime de garantia firme de colocayiio. nos termos da Instnu;iio CVM n° 

400, de 29 de dezembro de 2003, confonne alterada ("lnstrucaO CVM no 400/03"), e da lnstruyao CVM no 

414, de 30 de dezcmbro de 2004, conforme alterada ("Oferta"), nos termos e condiyOes a serem definidos no 

"Termo de Securitiza(Jio de Direitos Credit6rios do Agroneg6cio daR'' Serie da 1" Emissiio de Certfficados de 

Recehiveis do Agroneg6do da ipice Securitizadora S.A." (''Termo de Securitiza~"), de forma a retificar a 

"Quantidade de CRA". o "Valor Total da Emissiio". a "Remunerayiio" e a "Amortizayiio"; (ii) ratificayiio das 

demais deliberay6es prcvistas na Reuniiio da Diretoria 08.03.2018, cujo teor niio tenha sido alterado por este 

instrumento, as quais permaneceriio integral mente vigentes; e (iii) autorizayiio a Diretoria da Companhia para 

que esta adote todas as medidas necessarias a realizayiio e formalizayiio do item (i) acima. 

6. DELIBERA<;6ES Foram aprovadas na integra. par unanimidade de votos e sem quaisquer restriy6es, 

todas as deliberay6es previstas na ordem do dia acima, a saber: 

6.1. Rerratificar a Reunil'io da Diretoria 08.03.2018 de formar a retificar a "Quantidade de CRA ", o "Valor 

Total da Emissiio", a "Remunerayiio" e a "Amortizayiio", nos termos abaixo: 

"a) Quantidade de CRA: inicialmente. 600.000 (seiscentos mil) CRA. A quantidade de CRA 

inicialmente ofertada, equivalente a 600.000 (seiscentos mil) CRA, poderd ser acrescida mediante 

exercicio total ou parcial da Op(:iiO de Lote Adicional, em ate 20% (vinte par cento), e poderd ser 

1 
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acrescida mediante ;:krc~iio totil JQ,.fJQrcial ~J ('p(iio de Lute Suplementar, em 15% (quinze par 
cento), conforme dem-J-ti&i~purad&~o Procedin'l;hil1cle Bookbuilding dos CRA; 

b) Valor Total da Emissiio: inicialmente, R$600.000.000,00 (.~eiscentos milhaes de reais). 0 Valor 

Total da Emissao poderd ser aumentado com rehu;iio ao valor inicialmente previsto para a Oferta, 

equiva!ente a R$600.000.000,00 (seiscentos milhiies de reais), considerando o exerdcio total au 

parcial da Opr,:qo de Lote Adicional, em 20% (vinte par cento), e/ou o exercicio total ou parcial da 
Opr;iio de Late Suplementar, em 15% (quinze par cenlo); 

( .. ) 

h) Remuneraciio: Desde a data de primeira integralizm;iio dos CRA ou a Dala de Pagamento da 

Remunerar;iio (conforme abaixo definido) imediatamente anterior, confOrme o caw, sabre o Valor 

Nominal Unitcirio dos CRA, incidiriiojuros remuneratOrios correspondentes a 99,00% (noventa e nove 

por cento) da varim;iio acumulada das taxas mJdias diiirias dos Depl5sitos lnterfinanceiros- Dl de um 

dia, over "extra grupo", expressa na jOrma percentual ao ana, base 252 Dias Uteis, calculada e 

divulgada pela CETJP, no informativo didrio disponivel em sua pcigina na internet 
(hllp://www.cetip.com.hr), incidentes sobre o Valor Nominal Unitdrio, calculados de forma 

exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias (Iteis ("Remuneraciio"),-

() 

I) Amortizar,:iio: 0 saldo do Valor Nominal Unitiirio dos CRA sera devido em 5 (cinco) parcefas, nas 

datOs indicadas na tabela cons/ante do Anexo I do Termo de Securitizwy'iio, ohservada as h1]J6teses de 

Vencimento Antecipado das Debentures e de Resgate Antecipado dos CRA (conforme abaixo dejinido) 
estahelecidas na C!ciusula Sexta do Termo de Securitizw;iio.;" 

6.2. A autoriza.;ilo para que a Dirctoria da Companhia que adote todas as medidas necess<'irias a realiza.;ilo e 
fonnaliza.;i'io do item 6.1 acima. 

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar. a sessilo foi suspensa para lavratura da presente ata, que 

foi I ida. aprovada e assinada por todos, deJa se tirando c6pias autenticas para os fins legais. Mesa: Fernando 

Cesar Brasileiro (Prcsidente): Rodrigo Henrique Botani (Secretirio). 

rest 

Diretor 

Silo Paulo, 21 de mar.;o de 2018. 

SAR BRASILEIRO 
nte da Mesa 

/ 
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Transbrasiliana 
Concessionária de Rodovia S.A.
CNPJ/MF nº 09.074.183/0001-64 – NIRE 35.300.346.238

Ata de Reunião do Conselho de Administração 
realizada em 12 de março de 2018

1. Data, Local e Hora: Aos 12/03/2018, às 09 horas, na sede social 
da Companhia, localizada na Rodovia Transbrasiliana (BR-153/SP), km 
183+800 metros, Lins-SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada a 
convocação, tendo em vista a presença de todos os membros do Con-
selho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Assumiu a presidên-
cia dos trabalhos o Sr. Carlo Alberto Bottarelli, que escolheu o Sr. José 
Garcia Neto, para secretáriá-lo. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) o 
relatório da administração e as contas da Diretoria, nos termos do artigo 
23, inciso X, do Estatuto Social da Companhia; e (ii) a proposta da des-
tinação do resultado do exercício, ad referendum da Assembleia Geral, 
nos termos do artigo 23, inciso IX, do Estatuto Social. 5. Deliberações: 
Instalada a Reunião, após a análise e discussão da matéria objeto da 
ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Compa-
nhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 
5.1. Aprovar o relatório da Administração e as Contas da Diretoria, nos 
termos do artigo 23, inciso X, do Estatuto Social, bem como encaminhar 
à Assembleia Geral Ordinária da Companhia o Relatório da Administra-
ção e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas das Notas Expli-
cativas e do Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exer-
cício social encerrado em 31/12/2017, conforme documentos a serem 
publicados em 16/03/2018, recomendando que tais documentos sejam 
aprovados. 5.2. Aprovar a proposta de que o prejuízo do exercício fi ndo 
em 31/12/2017, no montante de R$ 5.462.715,38 seja destinado para 
prejuízos acumulados, nos termos do artigo 23, inciso IX, do Estatuto 
Social, ad referendum da Assembleia Geral, bem como encaminhar refe-
rida proposta à Assembleia Geral Ordinária da Companhia. 6. Encer-
ramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada 
a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que lida e aprovada, foi 
assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Carlo Alberto Bottarelli – 
Presidente; Sr. José Garcia Neto – Secretário. Conselheiros presen-
tes: (i) Carlo Alberto Bottarelli; (ii) Luiz Fernando Wolff de Carvalho; (iii) 
João Villar Garcia; (iv) Ana Cristina Solheid da Costa de Carvalho. Lins, 
12/03/2018. Assinatura: Carlo Alberto Bottarelli – Presidente; José 
Garcia Neto – Secretário. JUCESP – Registrado sob o nº 180.406/18-8 
em 11/04/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Ápice Securitizadora S.A.
CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00 - NIRE JUCESP 35.300.444.957

Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Realizada em 21/03/2018
Data, Hora e Local: 21/03/2018, às 10 horas, na Sede, Avenida Santo 
Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, São Paulo/SP. Convoca-
ção: Dispensada. Presença: Totalidade dos diretores. Mesa: Presidente: 
Fernando Cesar Brasileiro e Secretário: Rodrigo Henrique Botani. Partici-
pantes: Diretor: Arley Custódio Fonseca. Deliberações Aprovadas por 
Unanimidade: 1. Rerratifi car a Reunião da Diretoria 08.03.2018 de formar 
a retifi car a “Quantidade de CRA”, o “Valor Total da Emissão”, a “Remune-
ração” e a “Amortização”, nos termos abaixo: “a) Quantidade de CRA: ini-
cialmente, 600.000 CRA. A quantidade de CRA inicialmente ofertada, 
equivalente a 600.000 CRA, poderá ser acrescida mediante exercício total 
ou parcial da Opção de Lote Adicional, em até 20%, e poderá ser acresci-
da mediante exercício total ou parcial da Opção de Lote Suplementar, em 
15%, conforme demanda apurada no Procedimento de Bookbuilding dos 
CRA; b) Valor Total da Emissão: inicialmente, R$600.000.000,00. O Valor 
Total da Emissão poderá ser aumentado com relação ao valor inicialmen-
te previsto para a Oferta, equivalente a R$600.000.000,00, considerando 
o exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional, em 20%, e/ou o 
exercício total ou parcial da Opção de Lote Suplementar, em 15%; (...) h) 
Remuneração: Desde a data de primeira integralização dos CRA ou a 
Data de Pagamento da Remuneração (conforme abaixo defi nido) imedia-
tamente anterior, conforme o caso, sobre o Valor Nominal Unitário dos 
CRA, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 99,00% da varia-
ção acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfi nanceiros - 
DI de um dia, over “extra grupo”, expressa na forma percentual ao ano, 
base 252 Dias Úteis, calculada e divulgada pela CETIP, no informativo diá-
rio disponível em sua página na internet (http://www.cetip.com.br), inci-
dentes sobre o Valor Nominal Unitário, calculados de forma exponencial e 
cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis (“Remuneração”); (...) l) Amor-
tização: O saldo do Valor Nominal Unitário dos CRA será devido em 5 (cin-
co) parcelas, nas datas indicadas na tabela constante do Anexo I do Ter-
mo de Securitização, observada as hipóteses de Vencimento Antecipado 
das Debêntures e de Resgate Antecipado dos CRA (conforme abaixo de-
fi nido) estabelecidas na Cláusula Sexta do Termo de Securitização.;” 
2. Autorização para a Diretoria adotar as medidas necessárias à realiza-
ção e formalização do item 1. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 
21/03/2018. Fernando Cesar Brasileiro - Presidente, Rodrigo Henrique 
Botani - Secretário, Arley Custódio Fonseca - Diretor. JUCESP 180.477/18-
3 em 11.04.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Tegma Gestão Logística S.A.
CNPJ/MF nº 02.351.144/0001-18 - NIRE 35.300.340.931

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: 16/03/2018, às 10 horas, na sede, Avenida Nicola De-
marchi, nº 2.000, São Bernardo do Campo/SP. Convocação: transmitida 
por meio eletrônico no dia 09/03/2018. Presença: a maioria dos membros,
os Srs. Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos, Fernando Luiz Schettino
Moreira, Evandro Luiz Coser, e Francisco Creso Junqueira Franco Junior,
por meio de conferência telefônica, Os Srs. Orlando Machado Júnior e
Paulo Cezar da Silva Nunes enviaram antecipadamente o voto por escrito,
estiveram presentes os Srs. Marcello Joaquim Pacheco, Rubens Barletta e
Mauro Stacchini Jr.  Mesa: Presidente: Murilo Cesar Lemos dos Santos
Passos, Secretário: Fernando Luiz Schettino Moreira. Deliberações Apro-
vadas: (i) as demonstrações fi nanceiras do exercício social fi ndo em
31.12.2017, incluindo o relatório da administração, o orçamento de capital
da Companhia, e a proposta de destinação dos resultados e, recomenda-
ram sua aprovação à AGO; (ii) o texto integral da Proposta da Administra-
ção para a AGO que contempla, (a) o comentário dos administradores so-
bre a situação fi nanceira da Companhia, nos termos do item 10 do formu-
lário de referência, (b) o orçamento de capital da Companhia e a proposta
de destinação dos resultados; (c) a instalação do Conselho Fiscal, e a elei-
ção dos atuais membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, indica-
dos pelas acionistas controladoras da Companhia, cujas informações indi-
cadas nos itens 12.5 a 12.10 do formulário de referência, conforme dispos-
to no artigo 10 da Instrução CVM nº 481/2009, serão divulgadas no prazo
regulamentar; e (d) a remuneração dos administradores, cujas informa-
ções indicadas no item 13 do formulário de referência, conforme disposto
no artigo 12 da Instrução CVM nº 481/2009, serão divulgadas no prazo re-
gulamentar; (iii) convocar AGO, nos termos do artigo 23, IV do Estatuto
Social, para deliberar sobre (a) as demonstrações fi nanceiras consolida-
das relativas ao exercício social fi ndo em 31.12.2017; e (b) as propostas
constantes da Proposta da Administração; e (iv) aprovação da realização
da AGO da Catlog Logística de Transportes S/A, bem como aprovação da
realização de Reuniões de Sócias de Tegma Cargas Especiais Ltda., Teg-
max Comércio e Serviços Automotivos Ltda., Niyati Empreendimentos e
Participações Ltda., Tegma Logística de Veículos Ltda. e Tegma Logística
de Armazéns Ltda., para deliberar sobre as contas relativas ao exercício
de 2017 das referidas sociedades. Encerramento: Nada mais. Membros:
Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos; Evandro Luiz Coser; Fernando
Luiz Schettino Moreira; Orlando Machado Júnior; Francisco Creso Jun-
queira Franco Junior; Paulo Cezar da Silva Nunes. JUCESP nº 167.387/18-
2 em 10.04.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Imobiliária Paramirim S.A.
CNPJ nº 51.049.823/0001-42

Relatório da Administração
Senhores Acionistas:  

 .                                                                                                                                                                                                                                                                   A Administração.

Controladora Consolidado
Ativo 2017 2016 2017 2016 
Circulante 5.056 6.837 6.963 8.689

 89 1.898  90 
 205 3.589  205 

1.001 1.213 1.001 1.213 
1.444 3.231 1.444 3.231 

 21  2  43  58 
 15  93 - -

 195  195 
Não circulante 57.225 57.478 49.132 49.714
Realizável a longo prazo

 3.504 3.504 

Depósitos judiciais  1  1  1  1 
14.485 

20.189 11.824 12.425 

 193  193 
Total do ativo 65.950 70.443 68.391 72.888 

Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido 2017 2016 2017 2016 
Circulante 1.798 1.979 1.894  2.175
Fornecedores e adiantamentos 1.580 1.324  1.583  1.334 

 1  1 
- 4  153 

Tributos diferidos  522 
Não circulante
Tributos diferidos 2.219  2.219 

 13  13  13  13 
2.232  2.232 

Patrimônio líquido 62.066 66.232 64.411 68.481

 2.243  2.243 
- -  2.345  2.249 

Total do passivo e patrimônio líquido 65.950 70.443 68.391 72.888 

Balanços Patrimoniais (Em milhares de reais)

Demonstrações do Resultado (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016 

Receitas  895  1.118  895  1.118 
 (10)  (10)

Lucro bruto  885  1.062  885  1.062 
Receitas (despesas) operacionais

(3.229)
 29  (223)  289 

 (539)  253  (538)  454 
(3.683)  793 (3.990)  (724)

Lucro (prejuízo) operacional (2.798)  1.855 (3.105)  338 

Demonstrações das Mutações do Patrimônio 
Líquido (Em milhares de reais)

Atribuível aos acionistas da controladora
Ajustes de avalia-

ção patrimonial Reservas de 
lucrosDeemed cost Participação Total do

Capital
social Próprio

De
investidas Legal Retenção

Prejuízos
acumulados Total

dos não
controladores

patrimônio
líquido

Em 31 de dezembro de 2015 23.296  27.566  9.078  4.047  7.829 -    71.816  1.805  73.621 
- - - - -     -
- - - - -  2.205  2.205 
- - -  110 -  (110)     - -     -
- - - - -  (153)
- - - -     - -     -

Em 31 de dezembro de 2016 23.296  27.566  9.078  4.157  2.135 - 66.232  2.249  68.481 
deemed cost - - - -     - -     -

- - - - - - -
- - - - -     -
- - - - -
- - - (1.914)     - -     -
- - - - - - - (4) (4)

Em 31 de dezembro de 2017 23.296  27.566  8.961  2.243 - - 62.066  2.345  64.411 

Demonstrações dos Fluxos de Caixa (Em milhares de reais)
 Controladora  Consolidado 

Fluxos de caixa das atividades 
 operacionais 2017 2016 2017 2016 
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (2.792)  2.205 (2.719)  2.676 

 3  3  3  3 
 (29)  223  (289)

 (223) (1.093)  (594)

-  (20) -  (20)
 42  114  295 

 212  82  212  82 

 participação societária - -
 182  182 

(2.109) (383) (2.083)  (34)
Variações nos ativos e passivos

 2.849  2.849 
Tributos a recuperar  (18)  40  19  42 

- -
 (233)  508  (233)  509 

Fornecedores  113  9  (198)
 (200)

- -
Caixa proveniente das operações  527 7.013  458  7.154 
IR e CS pagos  (205)  (814)  (222)  (815)
Caixa líquido proveniente 
 das atividades operacionais  322 6.199  236  6.339 
Fluxos de caixa das atividades 
 de investimentos

- -
 (23)  (14)  (23)  (14)

 participação acionária - -
(204)  (204)

 233  540  233  540 
Caixa líquido proveniente das (aplicado 
 nas) atividades de investimentos  (631)  322 (2.433)  322 
Fluxos de caixa das 

(1.500) (8.000) (1.500) (8.000)
Caixa líquido aplicado  

(1.500) (8.000) (1.500) (8.000)
Redução de caixa e equivalentes 
 de caixa, líquido

 
(1.809) (1.479) (3.697) (1.339)

Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do exercício  1.898  3.377  3.787  5.126 
Caixa e equivalentes de caixa 

 89  1.898  90  3.787 

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016
 421  2.889 

 (254)
 48  525  500 

 Lucro (prejuízo) antes do IR e da CS (2.750)  2.380 (2.605)  2.971 
 Correntes  (101)

Diferidos  59  31  59  32 
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (2.792)  2.205 (2.719)  2.676 
Atribuível a: 

 2.205 

(2.719)  2.676 
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação - R$  (1,98)  2,07 

As notas explicativas na íntegra,
encontram-se disponíveis na sede social da Companhia.

A Administração
Hernani Carlos Euzébio

Südzucker do Brasil S/A - Importação e Exportação 
CNPJ 08.651.078/0001-88

Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2016 e 2017 (Valores expressos em milhares de Reais)

A Diretoria 
Ivete Sayuri Suguita Ismael Netto - Contadora: CRC SP 199831/O-0

Relatório da Diretoria: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2017. A 
diretoria encontra-se à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

2017 2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais 348 539
Lucro líquido do exercício
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício
Depreciação e amortização 2 6
Redução (aumento) nos ativos:
Clientes (45) 34
Estoques - (4)
Adiantamentos 1 (8)
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores (50) 69
Obrigações sociais e trabalhistas (6) 57
Obrigações tributárias (10) 12
Outras contas a pagar 16 (32)
(=) Caixa líquido das atividades operacionais 256 673

Capitação de mútuo - 206
Pagamento de débitos com empresas ligadas (202) -

54 879
(=) Aumento/(Diminuição) de 
 caixa e de equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.410 531

1.464 1.410
(=) Aumento/(Diminuição) de 
 caixa e de equivalentes de caixa 54 879

Demonstrações das mutações 
do patrimônio líquido

Capital 
social

Lucros / (Prejuízos) 
Acumulados Total

Saldos em 31/12/2015 1.750 (1.242) 508
Lucro líquido do exercício - 539 539
Saldos em 31/12/2016 1.750 (703) 1.047
Lucro líquido do exercício - 348 348
Saldos em 31/12/2017 1.750 (355) 1.395

Demonstrações do resultado abrangente 2017 2016
Lucro líquido do exercício 348 539
Outros resultados abrangentes - -
Total dos resultados abrangentes 348 539

Demonstração do Resultado do Exercício 2017 2016
Receita operacional líquida 10.773 18.898
Custo dos produtos vendidos (9.317) (17.019)
Lucro bruto 1.456 1.879
Despesas operacionais
Despesas comerciais (89) (118)
Despesas administrativas (301) (296)
Despesas com pessoal (1.051) (976)
Outras receitas 130 103

145 592
343 220
(30) (133)
313 87

Resultado antes dos impostos 458 679
Imposto de renda e contribuição social correntes (110) (140)
Lucro líquido do exercício 348 539

Balanço Patrimonial 2017 2016
Ativo 1.654 1.559
Circulante 1.643 1.545
Caixa e equivalentes de caixa 1.464 1.410
Clientes 167 122
Estoques 4 4
Adiantamentos 8 9
Não Circulante 11 14
Realizável à longo prazo 6 6
Imobilizado e intangível 5 8
Passivo e Patrimônio Líquido 1.654 1.559
Circulante 259 310
Fornecedores 26 77
Obrigações sociais e trabalhistas 157 163
Obrigações tributárias 46 56
Outras contas a pagar 30 14
Não Circulante - 202
Débitos com empresas ligadas - 202
Patrimônio Líquido 1.395 1.047
Capital social 1.750 1.750
Prejuízos acumulados (703) (1.242)
Lucro do exercício 348 539

Notas explicativas às Demonstrações Financeiras - Sumário das 
Principais Práticas Contábeis: 1. Base de elaboração e apresentação 
das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis para os 

de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil as quais 
abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e 
as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 
2. Apuração do Resultado: O resultado é apurado em conformidade 
com o regime de competência. As receitas de vendas de produtos são 

reconhecidas no resultado quando todos os riscos e benefícios inerentes 
aos produtos são transferidos para o comprador. Uma receita não é 

3. Capital 
Social: O capital social no total de R$ 1.750 é constituído dos bens móveis 
e direitos da Südzucker do Brasil, representado em valores atualizados, e 
compreende o patrimônio social inicial acrescido dos valores de lucros ou 
(prejuízos) anuais destinados à manutenção de seu objeto social.
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Forte Mar Empreendimentos 
e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 14.158.389/0001-02 - NIRE 35.300.411.561
Extrato da Ata da Assembleia Geral 

Extraordinária de 05/02/2018
Data, Hora e Local: 05/02/2018, às 10 horas, na sede, 
São Paulo/SP. Presença: Totalidade. Mesa: Rodrigo Santos 
Coutinho Alves - Presidente e Carlos Gustavo Guerra 
Filgueiras - Secretário. Deliberações Aprovadas: 1. 
Destituição do Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, RG 
nº 20.951.838-8-SSP/SP e CPF/MF nº 257.157.868-51, de 
membro do Conselho de Administração. 2. Eleição e 
Reeleição, para o mandato de 1 ano ou até a investidura 
dos Conselheiros que vierem a ser eleitos na AGO de 2019, 
permitida a reeleição, como membro do Conselho de 
Administração: Eleito Allan Hadid, carteira de identidade 
nº 102179165 - IFP/RJ e CPF/MF nº 071.913.047-66 e 
Reeleito, Carlos Alberto Guerra Filgueiras, RG nº 
16.297.745 (SSP/SP), CPF/MF nº 166.172.418-35; e Michel 
Wurman, RG nº 10410222-3 IFP/RJ, CPF/MF nº 
025.915.137-83, ambos com escritório em São Paulo/SP, os 
quais declaram, que não estão impedidos de exercer 
atividades mercantis. 3. Aumento de capital social, em R$ 
11.500.000,00, passando, de 144.260.000,00 para R$ 
155.760.000,00, mediante a emissão de 11.500.000,00 
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
a um preço total de emissão de R$ 11.500.000,00, 
totalmente subscrito pelos acionistas, conforme boletins de 
subscrição. 4. Alterar o caput do Artigo 5º do Estatuto Social: 
“Artigo 5: O capital social da Companhia, totalmente 
subscrito e parcialmente integralizado, é de R$ 
155.760.000,00, dividido em 155.760.000 ações, sendo 
todas ordinárias nominativas e sem valor nominal, todas da 
mesma classe.” Nada mais. São Paulo, 05/02/2018. 
Presentes: Fundo de Investimento em Participações 
Development Fund Warehouse; e J Filgueiras Empreendimentos 
e Negócios Ltda.. JUCESP nº 166.926/18-8, em 09/04/2018. 
Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Ápice Securitizadora S.A.
CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00 - NIRE JUCESP 35.300.444.957

Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Realizada em 21/03/2018
Data, Hora e Local: 21/03/2018, às 10 horas, na Sede, Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, São 
Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos diretores. Mesa: Presidente: Fernando Cesar Brasileiro e 
Secretário: Rodrigo Henrique Botani. Participantes: Diretor: Arley Custódio Fonseca. Deliberações Aprovadas por 
Unanimidade: 1. Rerratifi car a Reunião da Diretoria 08.03.2018 de formar a retifi car a “Quantidade de CRA”, o “Valor Total 
da Emissão”, a “Remuneração” e a “Amortização”, nos termos abaixo: “a) Quantidade de CRA: inicialmente, 600.000 CRA. 
A quantidade de CRA inicialmente ofertada, equivalente a 600.000 CRA, poderá ser acrescida mediante exercício total ou 
parcial da Opção de Lote Adicional, em até 20%, e poderá ser acrescida mediante exercício total ou parcial da Opção de Lote 
Suplementar, em 15%, conforme demanda apurada no Procedimento de Bookbuilding dos CRA; b) Valor Total da Emissão: 
inicialmente, R$600.000.000,00. O Valor Total da Emissão poderá ser aumentado com relação ao valor inicialmente previsto 
para a Oferta, equivalente a R$600.000.000,00, considerando o exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional, em 
20%, e/ou o exercício total ou parcial da Opção de Lote Suplementar, em 15%; (...) h) Remuneração: Desde a data de primeira 
integralização dos CRA ou a Data de Pagamento da Remuneração (conforme abaixo de� nido) imediatamente anterior, 
conforme o caso, sobre o Valor Nominal Unitário dos CRA, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 99,00% da 
variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Inter� nanceiros - DI de um dia, over “extra grupo”, expressa 
na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculada e divulgada pela CETIP, no informativo diário disponível em 
sua página na internet (http://www.cetip.com.br), incidentes sobre o Valor Nominal Unitário, calculados de forma 
exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis (“Remuneração”); (...) l) Amortização: O saldo do Valor Nominal 
Unitário dos CRA será devido em 5 (cinco) parcelas, nas datas indicadas na tabela constante do Anexo I do Termo de 
Securitização, observada as hipóteses de Vencimento Antecipado das Debêntures e de Resgate Antecipado dos CRA 
(conforme abaixo de� nido) estabelecidas na Cláusula Sexta do Termo de Securitização.;” 2. Autorização para a Diretoria 
adotar as medidas necessárias à realização e formalização do item 1. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 21/03/2018. 
Fernando Cesar Brasileiro - Presidente da Mesa, Rodrigo Henrique Botani - Secretário, Arley Custódio 
Fonseca - Diretor. JUCESP nº 180.477/18-3 em 11.04.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

BIOSEV S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ 15.527.906/0001-36 - NIRE: 35.3.0034518.5 - CVM: 22845
AVISO AOS ACIONISTAS

BIOSEV S.A. (“Companhia”) comunica aos Senhores Acionistas que, em 16 de abril de 2018, foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária 
o aumento do capital social da Companhia, de acordo com os termos e condições abaixo descritos: I. Quantidade de ações a serem emitidas:
A Companhia emitirá, para subscrição particular, até 1.109.480.792 (um bilhão, cento e nove milhões, quatrocentos e oitenta mil, setecentas e 
noventa e duas) novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. As novas ações emitidas terão os mesmos direitos
e características das ações atualmente existentes, participando de forma integral a todos os benefícios, inclusive dividendos e eventuais 
remunerações de capital que vierem a ser distribuídos pela Companhia posteriormente à homologação do aumento de capital. II. Aumento do
Capital Social: O capital social da Companhia será aumentado no montante de até R$ 4.792.957.021,44 (quatro bilhões, setecentos e noventa
e dois milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, vinte e um reais e quarenta e quatro centavos), passando este de R$ 2.618.213.511,57 (dois
bilhões, seiscentos e dezoito milhões, duzentos e treze mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e sete centavos) para R$ 7.411.170.533,01
(sete bilhões, quatrocentos e onze milhões, cento e setenta mil, quinhentos e trinta e três reais e um centavo), caso haja homologação total do
aumento de capital (“Aumento de Capital”). III. Preço de Emissão por Ação: O preço de emissão por ação é de R$ 4,32 (quatro reais e trinta e 
dois centavos) e foi fixado com base no inciso I do Artigo 170, §1º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”),
conforme justificativas previstas na Proposta de Administração, disponibilizada no site da Companhia (www.biosev.com/ri), da B3 S.A. - Brasil, 
Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br). IV. Direito de Preferência:  (a) Os titulares de ações
de emissão da Companhia após o fechamento do mercado em 16 de abril de 2018 terão direito de preferência na subscrição das novas ações, 
na proporção de suas participações no capital da Companhia, à razão de 5,051628017644 novas ações para cada ação detida pelos acionistas 
em tal data (equivalente ao percentual de 505,1628017644%). O direito de preferência na subscrição das novas ações emitidas poderá ser 
livremente cedido para que terceiros subscrevam uma quantidade de ações proporcional à participação detida por tais acionistas na
Companhia nesta data. (b) O direito de preferência deverá ser exercido entre o dia 18 de abril de 2018, inclusive, e o dia 17 de maio de 2018,
inclusive (“Período de Direito de Preferência”), salvo se período maior for aprovado pelo Conselho de Administração, conforme venha a ser 
divulgado pela Companhia. V. Forma de Integralização: As ações subscritas no âmbito do Aumento de Capital deverão ser integralizadas à
vista, em moeda corrente nacional ou mediante a capitalização de adiantamento para futuro aumento de capital detidos pelos acionistas contra
a Companhia. Os subscritores que estiverem registrados junto ao banco escriturador e desejarem subscrever ações durante o Período de 
Direito de Preferência deverão comparecer a uma das agências especializadas da Itaú Corretora de Valores S.A., conforme listadas no item XI 
abaixo, para efetuar o pagamento do preço de subscrição correspondente às ações por eles subscritas. VI. Negociação Ex-Subscrição: 
A s ações adquiridas a partir de 17 de abril de 2018, inclusive, não farão jus ao direito de preferência na subscrição do aumento de capital social 
ora deliberado, sendo negociadas ex-subscrição. VII. Procedimentos para Subscrição das Ações: (a) O direito à subscrição poderá ser 
exercido pelos acionistas, ou por cessionários do direito de preferência, sendo que aqueles que estiverem registrados na custódia da B3 S.A. -
Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) deverão exercê-lo através de seu agente de custódia e aqueles que estiverem registrados junto ao 
banco escriturador deverão exercê-lo mediante a celebração dos documentos aplicáveis em qualquer agência especializada da 
Itaú Corretora de Valores S.A., conforme listadas no item XI abaixo, mediante o preenchimento e assinatura do respectivo boletim de 
subscrição. (b) Os investidores deverão preencher em seu boletim de subscrição se têm interesse em subscrever sobras de ações não 
subscritas, indicando a quantidade de ações desejada e, ainda, se têm interesse em subscrever ações adicionais findo o rateio das sobras
existentes. (c) Os acionistas que desejarem negociar seus direitos de subscrição durante o Período de Direito de Preferência poderão fazê-lo, 
devendo solicitar e assinar o respectivo boletim de cessão de direitos, que será emitido pelo banco escriturador, ou dar instrução à sua corretora 
para negociação diretamente na B3. (d) Os acionistas que tenham subscrito novas ações e desejarem negociar seus recibos de subscrição 
poderão fazê-lo até a data da homologação do Aumento de Capital. Tendo em vista a forma de integralização do Aumento de Capital, os recibos 
de subscrição serão negociáveis apenas no ambiente do banco escriturador. VIII. Procedimento para Subscrição de Sobras: (a) Em 
cumprimento ao disposto no Artigo 171, §7º da Lei das Sociedades por Ações, será assegurado aos subscritores concorrerem no rateio de 
eventuais sobras. Assim, caso não haja subscrição da totalidade das ações do Aumento de Capital após o término do Período de Direito de 
Preferência, a Companhia realizará uma rodada de rateio de eventuais sobras entre os acionistas que manifestarem o interesse de adquirir as
sobras de ações não subscritas nos respectivos boletins de subscrição. (b) No momento do exercício do direito de preferência, os subscritores 
que desejarem reservar sobras das ações não subscritas no direito de preferência deverão manifestar tal intenção no boletim de subscrição. 
Nessa hipótese, tal subscritor deverá informar no respectivo boletim de subscrição a quantidade desejada de sobras, ficando, no entanto,
sujeito ao rateio, que será proporcional às sobras solicitadas. As reservas das sobras serão convertidas em subscrição de ações (a) pelos totais 
discriminados nos boletins de subscrição, se não houver rateio; ou (b) pelos totais que resultarem do respectivo rateio, desde que o interessado 
compareça no prazo especificado no item (c) abaixo e efetue a integralização das sobras por ele reservadas. A quantidade de sobras de ações
que cada subscritor interessado terá direito de receber será calculada aplicando-se o percentual para o exercício do direito de subscrição de 
sobras, obtido pela divisão da quantidade de ações não subscritas pela quantidade total de ações subscritas pelos subscritores que tenham
manifestado interesse nas sobras durante o Período de Direito de Preferência, multiplicando-se o quociente obtido por 100 (cem). (c) As sobras
de ações serão subscritas e integralizadas por cada subscritor que tiver manifestado interesse na subscrição de sobras, conforme o caso,
durante o prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de publicação do referido Aviso aos Acionistas, informando o número de sobras de 
ações não subscritas (“Período de Subscrição das Sobras”). Estima-se que o Período de Subscrição de Sobras iniciar-se-á em 24 de maio de
2018 e encerrar-se-á em 30 de maio de 2018. Para o exercício do direito de subscrição de sobras, os investidores registrados na Itaú Corretora 
de Valores S.A. deverão observar os procedimentos por ela estabelecidos e os investidores registrados na custódia da B3, os procedimentos 
operacionais daquela bolsa. Os investidores registrados na Itaú Corretora de Valores S.A. poderão, ainda, negociar seus direitos de subscrição
de sobras durante o Período de Subscrição das Sobras. (d) Os acionistas poderão, ainda, manifestar no Boletim de Subscrição, o interesse em
subscrever ações adicionais que restem não subscritas findo o rateio único de sobras. (e) Informações adicionais acerca do Período de
Subscrição de Sobras serão divulgadas pela Companhia após o término do Período de Direito de Preferência. IX. Sobras Não Subscritas:
Caso, após a rodada de rateio e entrega de ações adicionais requeridas, se houver, ainda permaneçam ações não subscritas, a Companhia, por
deliberação do Conselho de Administração, poderá homologar parcialmente o aumento de capital com o cancelamento das sobras, desde que 
o capital subscrito atinja o valor da subscrição mínima de R$ 3.459.249.996,48 (três bilhões, quatrocentos e cinquenta e nove milhões, duzentos 
e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos), com a emissão de 800.752.314 (oitocentos milhões,
setecentos e cinquenta e dois mil e trezentas e quatorze) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. X. Homologação
Parcial do Aumento de Capital: (a) O aumento do capital social poderá ser homologado parcialmente por deliberação do Conselho de 
Administração ao final do Período de Direito de Preferência e Período de Subscrição de Sobras caso o montante mínimo subscrito atinja o valor 
de R$ 3.459.249.996,48 (três bilhões, quatrocentos e cinquenta e nove milhões, duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e seis 
reais e quarenta e oito centavos) com a emissão de 800.752.314 (oitocentos milhões, setecentos e cinquenta e dois mil e trezentas e quatorze)
ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. (b) Tendo em vista a possibilidade de homologação parcial do aumento de
capital e buscando assegurar que os acionistas que desejem subscrever parte do aumento possam, no momento do exercício do direito de
subscrição, condicionar sua decisão de investimento às condições finais do aumento de capital, cada acionista poderá, no boletim de
subscrição, condicionar a subscrição do aumento de capital que lhe cabe: (i) a que haja a subscrição do valor máximo do aumento de capital; 
(ii) a que haja a subscrição de um determinado valor mínimo de aumento de capital, desde que tal valor mínimo não seja inferior ao valor de 
subscrição mínimo de R$ 3.459.249.996,48 (três bilhões, quatrocentos e cinquenta e nove milhões, duzentos e quarenta e nove mil, novecentos
e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos); (iii) a receber a totalidade das ações subscritas; ou (iv) a receber apenas ações em número
mínimo necessário para manter suas respectivas participações no capital social da Companhia. XI. Local de Atendimento: Nos agentes de
custódia da B3 e nas agências especializadas da Itaú Corretora de Valores S.A.: Agência Especializada Valores Mobiliários Rio de Janeiro , 
Rua Almirante Barroso, 52 - 2º andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ. CEP: 20050-005; Agência Especializada Valores Mobiliários São Paulo.  
Rua Boa Vista, 176 - 1 Subsolo, Centro - São Paulo/SP, CEP: 01092-900. Mais informações sobre o Aumento de Capital e sobre as condições
para a subscrição e integralização das ações emitidas poderão ser obtidas por meio do Manual da Administração, que contém a proposta de 
administração da Companhia nos termos da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 e se encontra disponível no site da 
CVM e da B3, ou por solicitações enviadas ao seguinte endereço: ri@biosev.com ou através do telefone de atendimento aos acionistas no 
seguinte telefone: (11) 3092-5210. O presente Aviso aos Acionistas será publicado nos jornais utilizados pela Companhia (Diário Oficial 
do Estado de São Paulo - D.O.E.S.P. e Diário do Comércio e da Indústria - D.C.I.) em 17 de abril de 2018.  São Paulo, 16 de abril de 2018.  
Gustavo Lopes Theodozio - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IPEÚNA
Objeto: contratação de empresa especializada 

para locação de van visando a realização de transporte aos alunos do Município de Ipeúna matriculados em 
cursos de Ensino Superior no Município de São Carlos/SP, por requisição da Secretaria Municipal de Educação; 

Recebimento dos envelopes: até às 14h30 do dia 2/5/2018. O edital completo e seus anexos encontram-se à disposição 
dos interessados no Setor de Licitações, sito na Rua 01, 275 – Centro, Ipeúna/SP, no horário das 8h às 11h30 e das 13h 
às 17h30, ou na página: www.ipeuna.sp.gov.br (Portal da Transparência – Lei de Acesso à Informação). Informações pelo 
telefone (19) 3576-9007 ou licitacao@ipeuna.sp.gov.br. Ipeúna, 16/4/18. José Antonio de Campos – Prefeito Municipal

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba comunica que se 
acha aberta a Tomada de Preços nº 02/2018 - Processo nº 11.231/2017, 
contratação de empresa de engenharia especializada para execução de 
serviços de implantação de cerca de alambrado e portão, com fornecimento 
de material e mão de obra, para fechamento da área da Estação de 
Tratamento de Água Vitória Régia, pelo tipo menor preço. Encerramento 
dia 07/05/2018, às 10:00 horas. O edital completo será disponibilizado no 
site www.saaesorocaba.com.br. Informações pelos telefones: (15) 3224-
5815 ou pessoalmente na Av. Pereira da Silva, 1.285, no Setor de Licitação e 
Contratos. Sorocaba, 16 de abril de 2018. Comissão Especial Permanente 
de Licitações - Ingrid Machado de Camargo Fara - Presidente.

Água, cuide bem desse bem. Porque cada gota vale muito.

AVISOS DE LICITAÇÕES

PG ONLINE MO 16650/17 - Aquisição de vigas de aço para a UN Oeste - Diretoria 
Metropolitna - M. Edital Completo disponível para “download” a partir de 18/04/2018 no 
site www.sabesp.com.br no acesso fornecedores, mediante obtenção de senha e 
Credenciamento (condicionante à participação) no acesso “cadastre sua empresa”. 
Problemas c/ site, tel.: (11) 3388-9332 ou inf.: Ademir (11) 3838-6078. Envio das 
“Propostas” a partir da 00h00 de 02/05/2018 até 09h00 de 03/05/2018, no site acima. Às 
09h00 será dado início à Sessão Pública. SP, 17/04/2018 - UN Oeste - MO.

PG ONLINE RA 01168/18 - Aquisição de motor elétrico de 500 cv a ser utilizado na EEAB 
de Itapetininga. Edital completo disponível para download a partir de 17/04/2018 -  
www.sabesp.com.br/licitacoes - mediante obtenção de senha no acesso-cadastre sua 
empresa - Problemas c/ site (11) 3388-9332 ou informações Av. Pe. Antonio Brunetti, 
1234, V. Alves - Itapetininga/SP, (15) 3275-9132. Recebimento das propostas a partir das 
00h00 do dia 27/04/2018, até às 09h00 do dia 30/04/2018 no site da Sabesp. Às 09h01min 
do dia 30/04/2018 será dado início à sessão. UNAParanapanema 17/04/2018.

CPCSO 00390/18 - “Execução de Obras de Engenharia para Substituição de Redes e 
Ramais de Abastecimento de Água nos Municípios de Pindamonhangaba (Lote1)  
e São José dos Campos (Lote 2) - UN Vale do Paraíba-Diretoria de Sistemas Regionais 
- Programa de Redução de Perdas de Água e Eficiência Energética-Financiamento 
JICA (BZ-P19)”. Edital disponível para download a partir de 18/04/2018 -  
www.sabesp.com.br/licitacoes - mediante obtenção de senha no acesso - cadastre sua 
empresa. Receb. Propostas e Habilitação: 22/05/2018, às 09h00., Auditório de 
Licitações 1 - Av. do Estado, 561 - Pte. Pequena - SP/SP SP, 17/04/18 - RV. A Diretoria.

CPCSO 403/18 - Execução de Obras e Serviços de Engenharia para adequação do Setor 
de Abastecimento Deriv. Vila Matilde e Obras de Engenharia para substituição de Redes 
e Ramais nos Setores de Abastecimento Penha e Artur Alvim, no Município de São Paulo 
- UN Leste - Diretoria Metropolitana - Programa de Redução de Perdas de Água e 
Eficiência Energética - Financiamento JICA (BZ-P19). Edital disponível para download - 
www.sabesp.com.br/licitacoes - mediante obtenção de senha no acesso - cadastre sua 
empresa. Receb. Proposta e Doc. Habilitação: 21/05/18, às 9h00, Auditório de Licitações 
1, à Av. do Estado, 561 - Unidade I - São Paulo/SP. SP, 17/04/18 (ML). A Diretoria.

TP RED 955/18 - Execução das obras do SAA do município de Salto de Pirapora, 
compreendendo as obras do reservatório metálico e outras obras civis do bairro Campo 
Largo, no âmbito da Coordenadoria de Empreendimentos Nordeste, para a UN Médio - 
Tietê - Diretoria de Sistemas Regionais. Edital para “download” a partir de 17/04/2018 - 
www.sabesp.com.br/licitacoes mediante obtenção de senha no acesso, cadastre sua 
empresa. Problemas c/ site, contatar fone (11) 3388-6984: Informações (11) 4894-8153. 
Receb. Proposta e Doc. Habilitação: 03/05/2018, às 09h00 na Rua Rui Barbosa, 416 - 5º 
andar - Centro - Itatiba - SP-SP. Itatiba, 16/04/2.018 - A Diretoria.

CONCORRÊNCIA ME 01105/18 - Execução das obras remanescentes para implantação 
do Coletor Tronco Esmeralda - UN Oeste - Diretoria Metropolitana - M. Edital completo 
disponível para download a partir de 17/04/18 - www.sabesp.com.br/fornecedores - 
mediante obtenção de senha no acesso-cadastre sua empresa - Problemas c/ site, 
contatar fone (11) 3388-6984 ou Informações (11) 5089-2875, Depto. Suporte aos 
Empreendimentos - MES, na Rua Coronel Diogo, 275 - São Paulo/SP - das 08h30 às 
16h30 - Receb. Proposta e Doc. Habilitação: 18/05/2018, às 09h00 - Auditório de Licitação 
ME - endereço acima - SP, 17/04/18 - (MO) ME.

Pregão Presencial nº 28/18
Proc.Adm.nº 7234/2018

Objeto: Registro de preço para aquisição de água mine-
ral sem gás, galões de 20 litros
Recebimento dos envelopes: 02/05/18 09h00m
Data de abertura dos envelopes: 02/05/18 09h00m

Pregão Presencial nº 29/18
Proc.Adm.nº 41651/2017

Objeto: Aquisição de oxigênio, acetileno e cilindro
Recebimento dos envelopes: 02/05/18 14h30m
Data de abertura dos envelopes: 02/05/18 14h30m

Pregão Presencial nº 30/18
Proc.Adm.nº 35130/2017

Objeto: Aquisição de mobiliário
Recebimento dos envelopes: 03/05/18 09h00m
Data de abertura dos envelopes: 03/05/18 09h00m

Pregão Presencial nº 31/18
Proc.Adm.nº 8018/2018

Objeto: Aquisição de preservativo masculino
Recebimento dos envelopes: 03/05/18 14h30m
Data de abertura dos envelopes: 03/05/18 14h30m

Pregão Presencial nº 32/18
Proc.Adm.nº 41076/2017

Objeto: Aquisição de bloco de receituário médico
Recebimento dos envelopes: 04/05/18 14h30m
Data de abertura dos envelopes: 04/05/18 14h30m
Editais disponíveis no site www.carapicuiba.sp.gov.br, ou
na Av.Pres. Vargas, 280, mediante apresentação de uma midia
de CD-R gravável. Informações: 11-4164-5500, ramal 5306.

Carapicuíba 16 de abril de 2018
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

Prefeitura Municipal
de Carapicuíba

Tornamos público que se acham abertas
as licitações abaixo:

Pregão Presencial n° 20/18
Processo Licitatório n° 3362/18

Objeto: Registro de Preços para aquisição de PEÇAS
DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS.
Abertura: 09h30min do dia 02.05.18.

Pregão Presencial n° 21/18
Processo Licitatório n° 5076/18

Objeto: Execução de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO.
Abertura: 09h30min do dia 03.05.18.
Os Editais completos encontram-se à disposição dos
interessados na CML, situada na Rua Henrique Coppi,
nº 200, Centro, Mogi Guaçu/SP, até os dias dos
certames, no horário das 08h às 16h, em dias úteis,
mediante recolhimento de R$ 10,00 (dez reais) no
andar térreo da Prefeitura e/ou sem ônus através do
site www.mogiguacu.sp.gov.br. M. Guaçu, 16.04.18.
Humberto Cinquini Neto - Presidente da CML.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOGI GUAÇU

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/18 - PROCESSO - 034/2018
OBJETO: Aquisição de um veículo de Passeio 0 km, Cor Branco, Biocombustível, 04 portas, Ar condicionado, Trio
Elétrico (Trava, Vidro e Alarme), capacidade 05 lugares, Freios ABS e AIRBAG Duplo, Cambio Manual, Distância
entre eixos mínima de 2.370 MM, Motorização 1.0 a 1.3, Tipo de Direção Hidráulica/Elétrica,  com todos os item
obrigatórios originais de fábrica exigidos pelo Código Nacional de Trânsito, para a Diretoria de Saúde.
ENCERRAMENTO: 02 DE MAIO DE 2018, ÀS 09:00 HORAS.  O EDITAL DO PRESENTE PREGÃO PRESENCIAL,
EM SUA INTEGRA, PODERÁ SER RETIRADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PANORAMA, DE SEGUNDA
À SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 08H00 ÀS 11H00 E DAS 13H00 ÀS 16H00, NO SITE DO MUNICÍPIO
(www.panorama.sp.gov.br). QUAISQUER ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES SERÃO PRESTADOS PELA
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NOS DIAS E HORÁRIOS ACIMA MENCIONADOS, NA
RUA PORFÍRIO AUGUSTO PIRES S/N (ALMOXARIFADO MUNICIPAL) CENTRO, PANORAMA, ESTADO DE SÃO
PAULO, OU ATRAVÉS DO TELEFONE: (18) 3871-9092, (LICITACOES_PANO.SP@HOTMAIL.COM).

PANORAMA - SP, 16 DE ABRIL DE 2018.
LUCIANA ABREU MAGALHÃES – Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/18 - PROCESSO - 035/2018
OBJETO: Aquisição de um veículo de Passeio 0 km, Cor Branco, Biocombustível, 04 portas, Ar condicionado, Trio
Elétrico (Trava, Vidro e Alarme), capacidade 05 lugares, Freios ABS e AIRBAG Duplo, Cambio Manual, Distância
entre eixos mínima de 2.370 MM, Motorização 1.0 a 1.3, Tipo de Direção Hidráulica/Elétrica,  com todos os item
obrigatórios originais de fábrica exigidos pelo Código Nacional de Trânsito, para a Diretoria de Saúde.
ENCERRAMENTO: 02 DE MAIO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS. O EDITAL DO PRESENTE PREGÃO PRESENCIAL, EM
SUA INTEGRA, PODERÁ SER RETIRADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PANORAMA, DE SEGUNDA
À SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 08H00 ÀS 11H00 E DAS 13H00 ÀS 16H00, NO SITE DO MUNICÍPIO
(www.panorama.sp.gov.br). QUAISQUER ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES SERÃO PRESTADOS PELA
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NOS DIAS E HORÁRIOS ACIMA MENCIONADOS, NA
RUA PORFÍRIO AUGUSTO PIRES S/N (ALMOXARIFADO MUNICIPAL) CENTRO, PANORAMA, ESTADO DE SÃO
PAULO, OU ATRAVÉS DO TELEFONE: (18) 3871-9092, (LICITACOES_PANO.SP@HOTMAIL.COM).

PANORAMA - SP, 16 DE ABRIL DE 2018.
LUCIANA ABREU MAGALHÃES – Presidente da Comissão Permanente de Licitação

M U N I C Í P I O  D E  PA N O R A M A
G E S T Ã O  2 0 1 7 / 2 2 0

Procedimento Licitatório nº 07/2018
Processo: 080/2017. Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para contratação 

SONIA AP. DA SILVA APOSTÓLICO
Presidente da Comissão Julgadora

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

CEAGESP - COMPANHIA DE 
ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS 

GERAIS DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 62.463.005/0001-08

HOSPITAL MUNICIPAL “DR. TABAJARA RAMOS”
torna a público aos interessados que acham-se
abertos as seguintes licitações:

PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2018
PROCESSO LICITATÓRIO N° 000338/2018
Objeto: Registro de preços para possível aquisição
de medicamentos oncológicos por um período de
12 meses, com abertura às 09h00min do dia 03
de maio de 2018.

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018
PROCESSO LICITATÓRIO N° 000339/2018
Objeto: Registro de preços para possível aquisição
de implantes mamário de silicone e de expansor de
tecido, sob sistema de consignação, padronizados pela
tabela SUS, por um período  12 (doze) meses, com
abertura às 09h00min do dia 08 de maio de 2018.
O edital completo encontra-se a disposição dos
interessados na sala da Comissão de Licitações,
situada no 2º andar do Hospital Municipal “Dr.
Tabajara Ramos, sito a Avenida Padre Jaime, nº 1500
– Planalto Verde, na cidade de Mogi Guaçu/SP, no
horário das 08h30min às 16h00min, em dias úteis, e
ou através do site www.mogiguacu.sp.gov.br. Mogi
Guaçu, 16 de abril de 2018. JOSÉ CARLOS DE
CARLI JÚNIOR – Superintendente – HMTR.

HOSPITAL MUNICIPAL
DR. TABAJARA RAMOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE SÃO PAULO
Secretaria de Agricultura e Abastecimento

CNPJ: 61.585.220/0001-19 - NIRE: 35300016971
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

 Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. Acionistas da Companhia de Desenvolvimento Agrícola de
São Paulo - CODASP para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas no
dia 23 de abril de 2018, às 14h, na Praça Ramos de Azevedo, 254, 1º andar, Centro, São Paulo - Capital,
a fim de deliberarem sobre a seguinte “Ordem do Dia”:
1. Assembleia-Geral Ordinária
1.1. Exame, discussão e votação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, acompanhadas
das Notas Explicativas, Relatório dos Auditores Independentes, e dos Pareceres do Conselho Fiscal e do Conselho
de Administração, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017;
1.2. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
1.3. Eleição de Presidente e dos membros do Conselho de Administração;
2. Assembleia-Geral Extraordinária:
2.1. Fixação de Remuneração dos Administradores e dos Membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Elegibilidade
e Aconselhamento;
2.2. Alteração do Estatuto Social;
2.3. Outros assuntos de interesse da sociedade.
Em razão da deliberação a ser tomada na Assembleia-Geral Ordinária de 2018, convocada para dar
cumprimento ao artigo 132 da Lei federal nº 6.404/1976, fica prejudicado o item de pauta da Assembleia-
Geral Ordinária de 2017 que deu origem à sua suspensão.

São Paulo, 09 de abril de 2018.
Alexandre Penteado Pires - Diretor de Operações Respondendo pela Presidência

Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A.
CNPJ/MF nº 09.074.183/0001-64 – NIRE 35.300.346.238

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de março de 2018
1. Data, Local e Hora: Aos 12/03/2018, às 09 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Transbrasiliana 
(BR-153/SP), km 183+800 metros, Lins-SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, tendo em vista 
a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos 
trabalhos o Sr. Carlo Alberto Bottarelli, que escolheu o Sr. José Garcia Neto, para secretáriá-lo. 4. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre (i) o relatório da administração e as contas da Diretoria, nos termos do artigo 23, inciso X, do Estatuto Social da 
Companhia; e (ii) a proposta da destinação do resultado do exercício, ad referendum da Assembleia Geral, nos termos 
do artigo 23, inciso IX, do Estatuto Social. 5. Deliberações: Instalada a Reunião, após a análise e discussão da matéria 
objeto da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de 
votos e sem quaisquer restrições: 5.1. Aprovar o relatório da Administração e as Contas da Diretoria, nos termos do 
artigo 23, inciso X, do Estatuto Social, bem como encaminhar à Assembleia Geral Ordinária da Companhia o Relatório 
da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores 
Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2017, conforme documentos a serem publicados 
em 16/03/2018, recomendando que tais documentos sejam aprovados. 5.2. Aprovar a proposta de que o prejuízo do 
exercício findo em 31/12/2017, no montante de R$ 5.462.715,38 seja destinado para prejuízos acumulados, nos termos 
do artigo 23, inciso IX, do Estatuto Social, ad referendum da Assembleia Geral, bem como encaminhar referida proposta 
à Assembleia Geral Ordinária da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por 
encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: 
Sr. Carlo Alberto Bottarelli – Presidente; Sr. José Garcia Neto – Secretário. Conselheiros presentes: (i) Carlo Alberto 
Bottarelli; (ii) Luiz Fernando Wolff de Carvalho; (iii) João Villar Garcia; (iv) Ana Cristina Solheid da Costa de Carvalho. Lins, 
12/03/2018. Assinatura: Carlo Alberto Bottarelli – Presidente; José Garcia Neto – Secretário. JUCESP – Registrado 
sob o nº 180.406/18-8 em 11/04/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

TRAGA SUAS 
PUBLICAÇÕES 
LEGAIS PARA
O DCI. É FÁCIL, 
SIMPLES E 
COM MUITAS 
VANTAGENS 
PARA SUA 
EMPRESA.

5095-530011
Ligue:

DCI. EFICAZ EM PUBLICIDADE LEGAL.


	29) APICESEC_ARD CRA 8S_21.03.2018 (M. Dias Branco)_RERAT
	APICE SECURITIZADORA - DOE 17.04.2018- RD 21.03.2018 - 5 PÁGINAS
	APICE SECURITIZADORA S.A. - RD 21.03.2018 - DCI 17.04.2018



